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Lid worden  
The Dutch Dragons is een open vereniging en hierdoor voor iedereen toegankelijk. Iedereen die 10 
jaar of ouder is en in het bezit is van een zwemdiploma, is welkom bij onze vereniging. Er is geen 
sprake van selectie of ballotage om lid te worden van de vereniging. 
 
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Als u in de loop van het 
verenigingsjaar lid wordt, betaalt u contributie zoals hieronder bepaald: 

• Eerste en tweede kwartaal: 100% van het geldende contributiebedrag; 

• Derde kwartaal: 50% van het geldende contributiebedrag; 

• Vierde kwartaal: 25% van het geldende contributiebedrag; 

Lidmaatschap  
Bent u al bekend met de drakenbootsport en heeft u geen meer introductie nodig, dan kunt u 
doormiddel van dit formulier lidmaatschap bij drakenbootvereniging The Dutch Dragons aanvragen. 
U dient dit formulier, of afgeven aan een van de bestuursleden of trainers of per e-mail te verzenden 
naar: 

• secretaris@thedutchdragons.nl 

Contributie  
De contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene najaarsvergadering vastgesteld. De tarieven voor 
het seizoen 2019 vindt u in de onderstaande tabel. We willen u vragen bijgevoegde machtiging te 
tekenen voor het innen van de contributie. De contributie zal jaarlijks in twee termijnen worden 
afgeschreven. Hierover wordt u vooraf geïnformeerd via de email.  
 

Soort Lidmaatschap Criterium Contributie per jaar 

Normale leden  € 200 

Jeugd/studenten 10 t/m 18 jaar of op vertoon 
van een geldige studentpas 
(voltijd studie) 

25% korting 

   

 
Het lidmaatschap geeft recht op:  

• Meetrainen op de door de technische commissie vastgestelde tijden; 

• Gebruik van de beschikbare voorzieningen wanneer het clubhuis toegankelijk is;   

• Deelname aan wedstrijden in clubverband. 

Lidmaatschapsperiode 
Het lidmaatschap gaat in op het moment dat u dit formulier bij de secretaris inlevert. Een lidmaatschap 
dat tijdens het verenigingsjaar ingaat, duurt tot het eind daarvan. Een lidmaatschap wordt steeds 
stilzwijgend verlengd voor het volgende verenigingsjaar. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts 

geschieden voor het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk (email of post) en met 

inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken. 

 
Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie:  

• Via de e-mail naar secretaris@thedutchdragons.nl 

• The Dutch Dragons 
T.a.v. Ledenadministratie 
Postbus 1000 
Unit D1900  
2260 BA Leidschendam 

mailto:secretaris@thedutchdragons.nl
mailto:secretaris@thedutchdragons.nl
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Persoonlijke gegevens 
 
Type Lidmaatschap: Normaal lid / Jeugd / Student /  

Roepnaam:   Voorletters:   

Tussenvoegsels:     

Achternaam:     

Mobiel nummer:     

E-mailadres:     

Geboortedatum:   Geboorteplaats:   

Geslacht:     

Zwemdiploma:     

Adresgegevens 

Straat:     

Nummer:   Toevoeging:   

Postcode:   Plaats:   

Land:     

 

Waarschuwen bij ongevallen 

Naam:    
  

Telefoonnummer1:     

E-mailadres:     

Naam:    
  

Telefoonnummer2:     

E-mailadres:     

 
1 Vul een vast telefoonnummer of een mobiel nummer in. 
2 Vul een vast telefoonnummer of een mobiel nummer in. 
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Medische gegevens 

Zijn er fysieke beperkingen van invloed op uw sporten?   

Dient u met andere medische factoren rekening te houden, waarvan u ons op de hoogte wilt stellen?  

  

  

  

 

In het kader van de AVG worden bovenstaande gegevens gedeeld met de trainers zodat zij daar 
tijdens de trainingen of wedstrijden rekening mee kunnen houden. U bent niet verplicht deze 
gegevens in te vullen. 

 

Verklaring 
De drakenbootsport is in Europa een sport in ontwikkeling. Aspecten als training, techniek en 
materiaalkennis zijn nog in ontwikkeling. De vereniging The Dutch Dragons is zich er ten volle 
van bewust dat dit, in verhouding tot conventionele sporten, een extra risico met zich mee zou 
kunnen brengen. De vereniging benadert de beoefening van de sport daarom met optimale zorg 
door in de begeleiding gebruik te maken van trainers en verzorgers met een gedegen ervaring in 
sport. Ook aan materialen wordt maximale zorg besteed, onder professionele supervisie. Door 
ondertekening van deze verklaring geef ik aan mij van het bovenstaande bewust te zijn en 
vrijwaar ik de vereniging The Dutch Dragons van aansprakelijkheid voor schade en/of letsel 
voortvloeiend uit deze situatie. 

 

Privacy 
U kunt ons privacy regelement opvragen bij een van de bestuursleden of nalezen op onze website. 

 

Huishoudelijk regelement 
Op het lidmaatschap is het huishoudelijk regelement van de vereniging van toepassing, dit is digitaal 
op te vragen bij secretaris@thedutchdragons.nl. 
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Toestemming publicatie foto’s en video’s 
 
Bij onze vereniging publiceren wij met enige regelmaat foto’s op de website en de sociale media-
accounts om te laten zien waar wij mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende 
gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens wedstrijden, trainingen en verenigingsuitjes. Ook u als lid kan op 
deze foto’s (en soms video’s) te zien zijn. 
 
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leden 
schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leden. In het kader 
van de nieuwe wet op de privacy, vragen wij u om uw toestemming voor het gebruik van foto’s en 
video’s. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van u op internet verschijnen.  
 
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden 
gemaakt. Het kan voorkomen dat andere leden foto’s maken tijdens verenigingsactiviteiten. The 
Dutch Dragons heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze leden ook terughoudend 
zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 
 
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.  
 

 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, 
 
dat foto’s en video’s door The Dutch Dragons gebruikt mogen worden*: 
 
 Op sociale media-accounts van The Dutch Dragons (Facebook / Instagram / Twitter) 
 Op de website van de The Dutch Dragons 
 Flyers 
 Publicaties 
 
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft  
 
 
 
 

 

Met het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met al het bovenstaande 

 

Ondertekening (Bij minderjarigen is de handtekening van ouders/verzorgers of voogd 

noodzakelijk). 

 
 

Naam:       
   
Handtekening:                                            Datum:                           Plaats:  
  


